O B E C S T A Š K O V C E, 090 23 H A V A J
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného dňa 25.3.2011.
Prítomní: Viď prezenčnú listinu
Program: 1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia
4. Ústna informácia o výsledku kontroly na miestne komunikácie
5. Organizačne zabezpečenie osláv Dňa matiek a Deň deti
6. Správa kontrolóra obce
7. Protipovodňové opatrenia v obci
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Jednanie: K bodu č.1. Obecné zastupiteľstvo zahájil a viedol starosta obce, ktorý prítomných
privítal a oboznámil s programom.
K bodu č.2. Na návrh starostu obce za zapisovateľa zápisnice bol zvolený p. Štefan
Varcholík, za overovateľov zápisnice p. Martin Maliňak a p. Ľuboš Oleárnik, do návrhovej
komisie boli zvolení: p. Adela Černegová, p. Ján Kurilla a p. Stanislav Prokopovič.
K bodu č. 3. Starosta obec previedol kontrolu plnenia uznesenia, kde konštatoval,
že prijaté uznesenie bolo splnené.
K bodu č.4. Starosta obce oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva
s výsledkom kontroly PPA na miestne komunikácie. Konštatoval, že kontrola prebehla dobre
a všetky potrebné dokumenty boli doložené.
K bodu č.5. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo organizačne
zabezpečenie osláv Dňa matiek na deň 15.5.2011 o 14,00 hod, Deň deti na 5.6.2011.
K bodu č.6. P. Groško kontrolór obce informoval poslancov o výsledku
hospodárenia obce.
K bodu č. 7. Starosta informoval poslancov OcÚ o pripravovaných opatreniach pri
zabezpečení proti povodňam v obci.
K bodu č.8. Diskusia: Starosta obce diskutoval o opatreniach zamedzenia
kamiónov cez obec. P. Maliňak Martin diskutoval o zabezpečení súťaže vo futbale v jarnej
časti.
K bodu č. 9. Návrh na uznesenie – viď prílohu.
K bodu č.10. Po schválení návrhu na uznesenie starosta obce jednanie Obecného
zastupiteľstva ukončil.
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zapisovateľ
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